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КАКВО Е ПИРО? 

• ПИРО интегрира регионалното и пространственото развитие и служи за 

определяне на актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за 

развитие на районите, общините и населените места, които се отчитат 

при разработването на инвестиционни програми и финансови 

инструменти, включително съфинансирани от фондовете на Европейския 

съюз; 

• ПИРО на Община Свищов е разработен за цялата територия на 

общината, като са определени зони за прилагане на интегриран подход 

за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на 

потенциалите за развитие. 

• ПИРО определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво 

развитие на общината и връзките ѝ с други общини в съответствие с 

интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за 

планиране от ниво 2 и общия устройствен план на общината. Разработва 

се за срок от 7 години. 

 



Планът за интегрирано развитие на Община Свищов за периода 2021-2027 г. 

е разработен и структуриран в съответствие с: 

• разпоредбата на чл. 13 от Закона за регионалното развитие (изм. доп. ДВ 

бр. 21 от 13.03.2020 година); 

• Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие; 

• Методически указания на МРРБ за разработване и прилагане на ПИРО за 

периода 2021-2027, утвърдени от Министъра на регионалното развитие 

(март 2020 г.). 

ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА 



Основната цел на Плана за интегрирано развитие на община Свищов е да 

предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за 

устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна 

програма за действие. Общинският план за интегрирано развитие на 

Свищов е оперативен документ, обединяващ целите и начините за тяхното 

постигане, при задължително съответствие с Национална стратегия за 

регионално развитие на Република България (2012–2022 г.), Интегрираната 

териториална стратегия за развитие на Северен централен регион от ниво 

2 и действащия Общ устройствен план на Община Свищов. 

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПИРО 



• Част I. Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и екологичното 

състояние, нуждите и потенциалите за развитие на община Свищов; 

• Част II. Цели и приоритети за развитие на община Свищов за периода 2021-2027 г; 

• Част ІІІ. Описание на комуникационната стратегия, на партньорите и заинтересованите 

страни и формите на участие в подготовката и изпълнението на ПИРО при спазване на 

принципите за партньорство и осигуряване на информация и публичност; 

• Част ІV. Определяне на зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване 

на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на 

възможностите за сътрудничество с други общини - приоритетни зони за въздействие; 

• Част V. Програма за реализация на ПИРО и описание на интегрирания подход за 

развитие; 

• Част VІ. Мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за адаптиране към 

климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия; 

• Част VIІ. Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на ПИРО; 

• Част VIII. Предварителна оценка, съгласно условията на чл. 32 от ЗРР. 

СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПИРО  

НА ОБЩИНА СВИЩОВ  



ПИРО на Община Свищов за периода 2021-2027 г. е разработен чрез прилагане на принципа на 

партньорство като е осигурено участието на всички заинтересовани страни. 

 

Сформирана е Работна група от експерти със Заповед № 1155-РД-01-03/03.08.2020 г., участващи в 

процеса на подготовка на ПИРО. 

Проведено анкетно проучване на нагласите, очакванията и намеренията на заинтересованите страни, 

имащи отношение към развитие на територията на общината, насочено към: 

• Селско, горско и рибно стопанство, преработка и земеделски и горски продукти; 

• Производители и преработватели; 

• Търговия и услуги; 

• Социални дейности и здравеопазване; 

• Култура и образование; 

• Инфраструктура и комуникации; 

• Екология и опазване на околната среда; 

• Младежта и спорта; 

• Туризъм; 

• Местна, регионална власт и местни медии; 

• Партньори от съседни общини, разработващи ПИРО. 

ОПИСАНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА 

СТРАТЕГИЯ 



. 

Стратегическо местоположение с наличие на три вида транспорт - пътен, 

железопътен (товарен и пътнически) и речен (пристанище и ферибот 

„Свищов – Зимнич“); 

 

• Отлични природни и климатични дадености;  

• Подобрена градска среда в общината; 

• Добре изградена социална и образователна инфраструктура;  

• Наличие на археологически и архитектурни обекти на културното 

наследство; 

 

КЛЮЧОВИ ИЗВОДИ  

ОТ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ  

НА ОБЩИНА СВИЩОВ – СИЛНИ СТРАНИ 



. 

• Остаряла и амортизирана водопроводна мрежа с много високи загуби на 

вода; 

• Частично незадоволително и компрометирано състояние на част от 

общинските пътища;  

• Липса на пречиствателна станция за питейни води; 

• Тенденция на постепенно застаряване на населението на общината; 

• Миграция на населението; 

• Невалоризирано и несоциализирано природно и културно наследство; 

• Неусвоен туристически потенциал; 

• Недостатъчна предприемаческа активност в местната общност; 

КЛЮЧОВИ ИЗВОДИ  

ОТ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ  

НА ОБЩИНА СВИЩОВ – СЛАБИ СТРАНИ 



. 

• Развитие на Дунавски индустриално технологичен парк „Свищов“; 

• Подобряване състоянието на третокласната пътна мрежа на 

територията на Община Свищов; 

• Подмяна, ремонт и реконструкция на водопроводната мрежа; 

• Проучване и експлоатация на геотермални ресурси; 

• Успешно прилагане на мерки на кръговата икономика; 

• Повишаване на енергийната ефективност на жилищни и публични 

сгради; 

• Технологично, иновативно обновяване и ново производствено 

оборудване на микро и малките предприятия. 

КЛЮЧОВИ ИЗВОДИ  

ОТ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ  

НА ОБЩИНА СВИЩОВ – ВЪЗМОЖНОСТИ 



. 

• Продължаващото негативно демографско развитие и очакваното 

неблагоприятно отражение върху пазара на труда и функционирането на 

образователните институции в общината; 

• Реализация на младите хора извън общината; 

• Слабо промишлено производство и липса на интерес към създаване на 

нови предприятия; 

• Влошаване на инвестиционната активност – липса на достатъчно 

икономически субекти в малките населени места за осигуряване на 

заетост и предотвратяване на обезлюдяването; 

• Нарастване на безработицата вследствие на кризата, предизвикана от 

пандемията COVID-19. 

КЛЮЧОВИ ИЗВОДИ  

ОТ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ  

НА ОБЩИНА СВИЩОВ – ЗАПЛАХИ 



ОБЩИНА СВИЩОВ – ПРИВЛЕКАТЕЛНО МЯСТО, 

СЪЧЕТАВАЩО КУЛТУРНО И ПРИРОДНО БОГАТСТВО  

С УСЛОВИЯ ЗА МОДЕРЕН БИЗНЕС  

И ПЪЛНОЦЕНЕН НАЧИН НА ЖИВОТ 

ВИЗИЯ 



Стратегическа цел 1: 

Икономически растеж и индустриална инфраструктура 
 

  

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 

Приоритет 1:  

  

Развитие на "Дунавски индустриален технологичен парк Свищов" 

Мярка 1.1.  Изграждане на инфраструктура, подпомагаща бизнеса 

Мярка 1.2 . 

  

Подкрепа за развитие на предприемаческата екосистема, вкл. привличане на 

чуждестранни инвестиции 

Приоритет 2: Подкрепа за преход към кръгова икономика 

Мярка 2.1 Насърчаване на мерките за енергийна ефективност в предприятията 

Мярка 2.2 Насърчаване на прехода към кръгова икономика 

Приоритет 3: Насърчаване към  устойчива заетост и повишаване на 

предприемаческата активност 

Мярка 3.1 Подкрепа за създаване на нови и развитие на стартиращи предприятия 

Мярка 3.2 "Зелен коридор" за млади хора 



Стратегическа цел 2: 

Управление на отпадъците и опазване на околната среда  

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 

Приоритет 4: По-висока ефективност при управление на 

отпадъците 

Мярка 4.1 Сметосъбиране и оптимизиране обработката на 

отпадъци 

Мярка 4.2 Подобряване базата от знания и повишаване 

осведомеността за отпадъците 

Приоритет 5: Опазване на водите, рискове и изменения на климата 

Мярка 5.1 Подобряване качеството на питейните води 

Мярка 5.2 Рискове, бедствия, пожари и катастрофи 

Мярка 5.3 Екоравновесие на жизнената среда 



Стратегическа цел 3: 

Подобряване на средата за живот в населените места  

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 

Приоритет 6: Облагородяване и свързаност на населените места 

Мярка 6.1. Енергийна ефективност на публични сгради 

Мярка 6.2 Енергийна ефективност на жилищни сгради 

Мярка 6.3 Облагородяване на градската среда 

Мярка 6.4 Облагородяване на населените места 

Мярка 6.5 Подобряване на междуселищната пътна инфраструктура 

Приоритет 7: Модернизиране на публични услуги за населението 

Мярка 7.1 Публични услуги 

Мярка 7.2 Развитие на общински електронни услуги за населението 

и бизнеса 

Мярка 7.3 Поддържане на зелени площи, улична мрежа и градски 

пространства 



Стратегическа цел 4: 

Създаване на по-благоприятни условия за развитие на човешкия потенциал  

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 

Приоритет 8: Развитие на образованието и спорта 

Мярка 8.1 Енергийна ефективност и модернизиране на образователните институции за по-привлекателна и 

качествена среда за учене и иновации 

Мярка 8.2 Личностно развитие и заетост 

Мярка 8.3 По-добри условия за спорт в града 

Мярка 8.4 Спортна инфраструктура в селата 

Мярка 8.5 Популяризиране на спорта и развитие на спортна култура 

Приоритет 9: Повишаване качеството на здравните и социалните услуги 

Мярка 9.1 Модернизация на материалната база за предоставяне на здравни услуги и въвеждане на нови и 

иновативни технологии за лечение на населението 

Мярка 9.2 Енергийна ефективност, реконструкция и оборудване на сгради за предоставяне на социални услуги 

Мярка 9.3 Нови и по-качествени социални услуги 

Приоритет 10: Опазване и популяризиране на културното наследство и развитие на културния туризъм 

Мярка10.1 Съхраняване и социализация на културно-историческото наследство 

Мярка 10.2 Инфраструктура и оборудване на културни организации и сгради, вкл.енергийна ефективност 

Мярка 10.3 Развитие на туризма 

Мярка 10.4 Религиозни храмове  



Стратегическа цел 5: 

Добро местно управление 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 

Приоритет 11: Повишаване капацитета на управление на общинска администрация 

Мярка 11.1 Управление на човешките ресурси 

Мярка 11.2 Дигитално управление 

Мярка 11.3 Сътрудничество 

Приоритет 12: Повишаване участието на гражданите и бизнеса в местното управление 

Мярка 12.1 Информираност и механизми за участие в управлението 
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Стратегическа цел 1: Икономически растеж и 
ндустриална инфраструктура 

Стратегическа цел 2: Управление на отпадъците 
и опазване на околната среда 

Стратегическа цел 3: Подобряване на средата 
за живот в населените места 

Стратегическа цел 4: Създаване на по-
благоприятни условия за развитие на човешкия 
потенциал 

Стратегическа цел 5: Добро местно управление 

ФИНАНСОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПО СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 



Напредъкът и степента на постигане на целите и приоритетите за развитие 

на общината, заложени в ПИРО, се отчитат чрез система от индикатори за 

наблюдение на изпълнението на плана. 

Използват два вида индикатори:  

за продукт и за резултат. 

ИНДИКАТОРИ 



  
Писмени предложения, становища и мнения ще се приемат на 

електронната поща на Община Свищов:  

obshtina@svishtov.bg 

както и в деловодството на администрацията на адрес:  

гр. Свищов, ул. „Цанко Церковски“ №2  

в срок до 30.07.2021 г. 

ОБРАТНА ВРЪЗКА 
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